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Këshilli Gjyqësor i Kosovës, 

 

 Në mbështetje të nenit 5 paragrafi 2, nenit 10 paragrafi 10, neni 13 paragrafi 2 dhe nenit 19 të 

Ligjit Nr.06/l-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, si dhe nenin 6 dhe 12 të Rregullores 

Nr.03/2020 për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës,  në mbledhjen e 

mbajtur më datën X.X.2021,  

 

Miraton: 

 

RREGULORE Nr.X/2022 

PËR PROCEDURËN DISIPLINORE PËR ANËTARËT E KËSHILLIT 

GJYQËSOR TË KOSOVËS 

  

Neni 1 

Qëllimi dhe fushëveprimi 

 

Me këtë  rregullore përcaktohen rregullat për zbatimin e procedurës disiplinore ndaj anëtarëve të 

Këshillit, duke përfshirë procedurën e hetimit, pezullimit dhe rekomandimin për shkarkim të 

anëtarit të Këshillit.  

 Neni 2 

Përkufizimet 

 

1. Përkufizimet  e përdorura në këtë Rregullore kanë kuptimin: 

 

1.1. Ligji - Ligjin për Këshillin Gjyqësor të Kosovës; 

 

1.2. Këshilli - Këshillin Gjyqësor të Kosovës, siç është përcaktuar në  Ligjin për Këshillin  

                  Gjyqësor të Kosovës; 

1.3.Komisioni -  Komisionin Disiplinor të themeluar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës për 

                 zhvillimin e procedurës disiplinore ndaj anëtarit të Këshillit, sipas  dispozitave 

 
REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS 
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                 të përcaktuara me ligj dhe këtë  rregullore; si dhe,  

1.4. Subjekti i hetimit –  anëtarin e Këshillit  ndaj të cilit zhvillohet procedurë disiplinore. 

 

Neni 3 

Parimet e procedurës disiplinore ndaj anëtarëve të Këshillit 

 

1.  Procedura disiplinore ndaj anëtarëve  të Këshillit  zbatohet duke u bazuar në parimet si në vijim:  

 

1.1. Parim i Ligjshmërisë - Procedura disiplinore ndaj anëtarëve të Këshillit zhvillohet në 

bazë të Kushtetutës dhe ligjeve. 

1.2.  Parimi i ruajtës së fshehtësisë zyrtare – Anëtarët e Këshillit, Komisioni Disiplinor dhe 

zyrtarët kompetent kanë për obligim të ruajnë fshehtësinë dhe të mos ndajnë informata 

privatisht apo publikisht (konfidencialitetin) lidhur me procedurën disiplinore deri në 

momentin kur vendimi  për shqiptimin e masës disiplinore ndaj anëtarit bëhet i formës së 

prerë. Shkelja e këtij parimi shërben si bazë për procedurë disiplinore ndaj anëtarit apo 

zyrtarit kompetent.   

1.3.  Parimi i  mos diskriminimit të palëve - nënkupton se nuk do të ketë kurrfarë 

diskriminimi të drejtpërdrejtë apo të tërthortë në bazë të kombësisë apo lidhjes me ndonjë 

komunitet, origjinës sociale apo kombëtare, racës, etnisë, ngjyrës, lindjes, origjinës, seksit, 

gjinisë, identitetit gjinor, orientimit seksual, gjuhës, shtetësisë, besimit fetar, përkatësisë 

politike, mendimit politik apo mendimeve të tjera, gjendjes sociale ose personale, moshës, 

gjendjes familjare ose martesore, shtatzënisë, lehonisë, gjendjes pasurore, gjendjes 

shëndetësore, aftësisë së kufizuar, trashëgimisë gjenetike ose ndonjë baze tjetër, me qëllim 

të zbatimit të parimit të mos diskriminimit të palëve. 

1.4. Parimi prezumimit të pafajësisë - Çdo anëtar të Këshillit, ndaj të cilit iniciohet procedura 

për sjellje disiplinore konsiderohet i pafajshëm, derisa të vërtetohet shkelja e tij, me vendim 

të formës së prerë.  

1.5. Parimi i qasjes së barabartë – Anëtarët e Këshillit dhe Komisionit Disiplinor, duhet të 

veprojnë me transparencë, t’i garantojë të drejtën e palës për t’u informuar mbi ecurinë e 

procedurës disiplinore, qasjen në dosjen dhe dokumentet e tij dhe të drejtën e njoftimit me 

mjete të përshtatshme, në pajtim me këtë rregullore. Të drejtat e parashikuara nga ky nen, 

kufizohen me ligj, kur është e domosdoshme për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar, të 

të dhënave personale apo të dhënave afariste e profesionale, të mbrojtura sipas ligjit. 

 

Neni 4 

 Shkeljet disiplinore për anëtarët e Këshillit 

 

1. Anëtarët e Këshillit i nënshtrohen procedurës disiplinore në rast:  
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1.1. të shkeljes së Kodit të Etikës për anëtarët e Këshillit;  

1.2. kur veprimet e tyre e kanë dëmtuar autoritetin e Këshillit dhe gjyqësorit; 

1.3.  kur nuk kanë deklaruar konfliktin e interesit në Këshill; 

 

Neni 5 

Inicimi i procedurës disiplinore 

 

1. Procedura disiplinore nga Këshilli mund të iniciohet në rast të:   

 

1.1.  parashtrimit të ankesës në Këshill nga personi fizik apo juridik; si dhe, 

1.2.  sipas detyrës zyrtare (ex officio). 

 

Neni 6 

Forma e ankesës  

 

1. Ankesat pranohen me shkrim, në kopje fizike apo elektronike në Këshill dhe duhet të përmbajnë 

të dhënat si në vijim:  

 

1.1. identitetin e personit fizik ose juridik i cili e paraqet ankesën; 

1.2. identitetin e anëtarit të Këshillit i cili pretendohet se ka kryer shkelje disiplinore;  

1.3. një përshkrim konciz të aspekteve faktike dhe juridike mbi të cilat është ngritur                                                         

       ankesa për shkelje disiplinore; 

1.4. kohën e kryerjes së shkeljes së supozuar disiplinore, nëse nuk dihet periudha e saktë 

apo vepra është kryer në vazhdimësi, periudha kohore brenda së cilës pretendohet 

se anëtarit i Këshillit e ka kryer shkeljen disiplinore. 

 

2. Çdo ankesë, edhe në qoftë se nuk shënohet shprehimisht si ankesë, do të konsiderohet e tillë, 

kur nga përmbajtja del se qëllimi i palës është të paraqes një pretendim për shkelje disiplinore nga 

ana e anëtarit të Këshillit.   

 

Neni 7 

Komisioni Disiplinor 

 

1. Këshilli e themelon Komisionin Disiplinor brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve, nga dita e 

pranimit të ankesës, përkatësisht njoftimit të pranuar për shkelje të pretenduar disiplinore. 

 

2. Komisioni disiplinor përbëhet nga tre (3) anëtarë, njëri nga të cilët duhet të jetë anëtar gjyqtarë 

i Këshillit dhe dy (2) anëtarë të tjerë nga radhët e gjyqtarëve të gjykatave të Republikës Kosovës. 

Këshilli cakton kryetarin e Komisionit nga radhët e anëtarëve të Komisioni Disiplinor. 
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3. Anëtari i Komisionit disiplinor nga gjykatat, caktohet vetëm gjyqtari me mandat të përhershëm, 

ndaj të cilit nuk është duke u zhvilluar procedurë disiplinore si dhe nuk është shqiptuar masë 

disiplinore gjatë pesë (5) viteve të fundit.  

 

4. Komisioni Disiplinor zhvillon procedurën disiplinore brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve nga dita 

e themelimit. 

 

5. Në rast se gjatë procedurës disiplinore, Komisioni Disiplinor gjen se anëtari i Këshillit ka kryer 

edhe shkelje tjera, ai njofton Këshillin dhe kërkon aprovim për zgjerimin e hetimit si dhe shtyrjen 

e afatit të përfundimit të procedurës disiplinore. 

 

6. Në momentin kur vendimi i Komisionit Disiplinor bëhet i formës së prerë, pushon funksioni i 

Komisionit Disiplinor përkatës.  

 
 

Neni 8 

                                             Hedhja ose refuzimi i ankesës 

 

1. Pas pranimit dhe shqyrtimit të ankesës, Komisioni Disiplinor mund ta hedhë ose refuzoj 

ankesën; 

 

1.1. hedhet nëse Komisioni Disiplinor konstaton se ankesa është anonime. 

1.2. Refuzohet nëse Komisioni Disiplinor konstaton se ankesa është dukshëm joserioze 

ose e pabazuar. 

 

2. Lidhur me hedhjen ose refuzimin e ankesës, Komisioni Disiplinor e njofton menjëherë me 

shkrim palën e cila e ka paraqitur ankesën, anëtarin ndaj të cilit është paraqitur ankesa dhe 

Këshillin. 

 

                                                                      Neni 9 

    Fillimi i Procedurës Disiplinore 

 

1. Në rastet kur Komisioni Disiplinor nuk e hedh apo refuzon ankesën, Komisioni Disiplinor e 

njofton anëtarin për fillimin e procedurës disiplinore. Njoftimi me shkrim duhet të përmbajë:  

 

1.1. shkeljen e supozuar për të cilën anëtari hetohet; 

1.2. përbërjen e Komisionit Disiplinor; 

1.3. të drejtën për të u dëgjuar në lidhje me ankesën; 

1.4. të drejtën e qasjes  së plotë në dosjen  disiplinore; 

1.5. të drejtën për tu informuar rreth zgjerimit të hetimeve; 

1.6. të drejtën për të paraqitur prova, dokumente apo dëshmitarë; 

1.7. të drejtën për të u përfaqësuar nga avokati mbrojtës gjatë procedurës disiplinore. 
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2. Në rast se anëtari subjekt i hetimit e autorizon avokatin mbrojtës për ta përfaqësuar, anëtari 

duhet ta informojë Komisionin Disiplinor.  

 

3. Pasi Komisioni Disiplinor t’i përfundoj hetimet cakton seancë dëgjimore në të cilën ftohet 

subjekti i hetimit. Komisioni mund të mbajë  një apo më shumë  seanca dëgjimore në qoftë se një 

gjë e tillë rrjedh nga kompleksiviteti i rastit. Seanca dëgjimore është e mbyllur. 

 

4. Subjekti i hetimit njoftohet me shkrim nga Komisioni Disiplinor lidhur me datën, kohën dhe 

vendin e mbajtjes së seancës dëgjimore. Njoftimi lëshohet me autorizim të Kryetarit të Komisionit. 
 

5. Ftesa dhe shkresat e tjera i dorëzohen personalisht subjektit të hetimit ose përmes postës 

elektronike. Pranimi i shkresës konfirmohet përmes fletë-kthesës së nënshkruar nga Subjekti i 

hetimit ose përmes pranimit të konfirmimit elektronik se subjekti e ka lexuar/parë shkresën.  

 

Neni 10 

Zhvillimi i Seancës dëgjimore 

 

1. Kryetari i Komisionit Disiplinor e hap seancën dhe konstaton: 

 

1.1. Numrin e lëndës;   

1.2. Palët në procedurë dhe përfaqësuesit e pranishëm; 

1.3. Pjesëmarrës tjerë të pranishëm me leje nga Komisioni Disiplinor. 

 

2. Kryetari i Komisionit Disiplinor konstaton nëse subjekti i hetimit ka vërejtje rreth përbërjes së 

Komisionit.   

 

3. Nëse subjekti i hetimit në procedurë paraprakisht e informon Komisionin Disiplinor për 

pamundësinë që të marrë pjesë në seancë dhe Komisioni e konsideron arsyen si objektive, seanca 

shtyhet. 

 

4. Nëse subjekti i hetimit nuk i përgjigjet dy herë radhazi ftesës se dërguar në mënyrë të rregullt 

dhe nuk e arsyeton mos pjesëmarrjen ne seancë dëgjimore, Komisioni mund të mbaj seancën 

dëgjimore edhe pa prezencës e subjektit te hetimit. 

 

5. Kryetari i Komisioni,  pas fillimit të seancës  prezanton një përmbledhje  të shkurtë të raportit 

me shkrim, paraqet të gjitha  provat  që mbështesin të gjeturat e parashtruara në  raportin me shkrim 

dhe  ia jep fjalën subjekti i hetimit.  

 

6. Me përmbylljen e administrimit të provave, subjekti i hetimit paraqet fjalën përfundimtare. 

Fjala përfundimtare mund t'i referohet dëshmive, provave tjera të pranuara.  
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7. Në çdo kohë gjatë procedurës disiplinore subjekti i hetimit mund të pranojë se ka bërë shkeljen 

disiplinore të paraqitur në  raportin me shkrim.  

 

8. Seanca dëgjimore incizohet me audio incizim, në të njëjtën mënyrë siç bëhet incizimi i 

mbledhjeve të Këshillit. Transkripti nga audio incizimi shërben si procesverbal në procedurë 

dëgjimore. 

 

 

Neni  11 

Masat disiplinore 

 

1.  Nëse gjendet se subjektit i hetimit ka kryer shkelje disiplinore siç pretendohet, Komisioni vendos 

për masën disiplinore: 

     1.1. pezullimin nga detyra deri në marrjen e vendimit përfundimtar; si dhe,  

    1.2. rekomandimin për shkarkim nga funksioni i anëtarit të Këshillit. 

 

2. Në rast se ngritët aktakuzë ose arrestohet anëtari i Këshillit, Këshilli pas njoftimit themelon 

komisionin disiplinor për pezullim nga detyra të anëtarit për periudhën para gjykimit dhe gjatë 

gjykimit derisa të përfundon procedura penale. 

 

Neni  12 

Këshillimi dhe votimi  
 

1. Komisioni Disiplinor pas përfundimit të seancës, në të njëjtën ditë apo më së voni brenda tri (3) 

ditëve, voton për përgjegjësinë apo jopërgjegjësinë e anëtarit. Komisioni vendos me shumicë të 

votave. 

 

2. Në seancën për këshillim dhe votim, përveç anëtarëve të Komisionit, merr pjesë edhe zyrtari që 

ofron mbështetje profesionale dhe administrative, dhe kur është e nevojshme edhe përkthyesi.  

 

3. Komisioni Disiplinor  vendosë me shumicë të thjeshtë të votave të anëtarëve për secilën shkelje 

të paraqitur në raportin me shkrim. Mendimi mospajtues i ndonjërit anëtar të Komisionit  shënohet 

në procesverbal. 

 

4. Komisioni Disiplinor kur konstaton shkelje disiplinore shqipton sanksionin disiplinor në 

pajtueshmëri me Ligjin. 

 

5. Procesverbali mbi këshillim dhe votim  përpilohet  nga zyrtari, kurse nënshkruhet   nga anëtarët 

dhe  mbyllet në  zarf të  vulosur. Ky dokument është konfidencial dhe i bashkëngjitet lëndës. 
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Neni 13 

Hartimi i Vendimit 

 

1. Vendimi i Komisionit Disiplinor hartohet brenda afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga data 

e mbajtjes së seancës përfundimtare. Vendimi duhet të përmbaj hyrjen, dispozitivin, arsyetimin 

dhe këshillën  juridike. 

 

2. Vendimi nënshkruhet nga Kryetari i Komisionit Disiplinor. Një kopje e vendimit i dërgohet 

subjekti të procedurës disiplinore. Konfirmimin mbi pranimin e vendimit e siguron zyrtari për 

mbështetje profesionale dhe administrative, me të cilin dëshmohet se subjekti i procedurës 

disiplinore ka pranuar vendimin e Komisionit dhe i njëjti konfirmim i bashkëngjitet lëndës. 

 

3. Sipas detyrës zyrtare apo me  kërkesë të subjektit të procedurës disiplinore, Kryetari i 

Komisionit Disiplinor mund korrigjoj gabimet eventuale teknike në  vendim të Komisionit 

Disiplinor .  

 

Neni 14 

Pezullimi i anëtarit të Këshillit 

 

Në rast të inicimit të procedurës penale ndaj një anëtari të Këshillit, Këshilli ex officio mund të 

pezullojë anëtarin i cili është nën hetime nëse një gjë e tillë është e nevojshme duke marre parasysh 

seriozitetin e veprës së pretenduar penale dhe të sigurohet integriteti, efikasitetin dhe efektiviteti i 

hetimeve.  

 

Neni 15 

Propozimi për shkarkim i anëtarit të Këshillit 

 

1. Në raste se Komision Disiplinor ka gjetur se shkelja e subjektit hetues paraqet bazë për 

shkarkimi, të njëjtin e rekomandon tek  Këshilli për shkarkim. 

 

2. Në rast se Komisioni Disiplinor rekomandon për shkarkim të anëtarit  të zgjedhur nga gjyqësori, 

Këshilli me dy të tretat (2/3) të votave të anëtarëve, të njëjtin e propozon për shkarkim tek 

Presidenti i Republikës së Kosovës. 

 

3. Në rast se Komisioni Disiplinor rekomandon për shkarkim të anëtarit  të zgjedhur nga Kuvendi 

i Republikës së Kosovës, Këshilli me dy të tretat (2/3) të votave të anëtarëve, të njëjtin e propozon 

për shkarkim tek Kuvendi i Republikës së Kosovës. 
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Neni 16 

Procedura e Ankimit 

1. Ndaj vendimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për shkarkim, subjekti i hetimit ka të drejtë në 

ankesë drejtpërsëdrejti në Gjykatën Supreme në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga vendimi 

për shkarkim. 

 

2. Subjekti i hetimit, mund të ushtroj ankesë në rrethanat si në vijim: 

 

1.1.  në rast të zbatimit të gabuar të ligjit; 

1.2.  më rast të shkeljeve procedurale të përcaktuara me ligj; si dhe,  

1.3.  më rast të gabimit faktik të qarët apo të dukshëm i cili ndikon në të drejtat  e subjektit të   

hetimit në qoftë se ndikon seriozisht në paanësinë dhe integritetin e procedurës. 

 

3. Gjykata Supreme në një trup gjykues të përbërë nga tre (3) anëtarë, të zgjedhur nga Kryetari i 

Gjykatës Supreme, brenda tridhjetë (30) ditëve, shqyrton dhe vendos lidhur me ankesën. 

 

4. Pas shqyrtimit të ankesës, Gjykata Supreme mund ta konfirmoj vendimin e Komisionit, ta 

ndryshoj atë apo t’a kthej në Komisioni Disiplinor për rishqyrtim. 

 

5. Në rast se Gjykata Supreme vendos ta kthej çështjen për rishqyrtim në Komisionin Disiplinor, 

atëherë Komisioni Disiplinor vendos brenda tridhjetë (30) ditëve nga dita e marrjes së vendimit, 

sipas vendimit të Gjykatës, si dhe njofton Gjykatën me shkrim në lidhje me vendimin përfundimtar 

të Komisionit Disiplinor.  

 

6. Në rast se Gjykata Supreme  nuk merr njoftim lidhur me vendimin përfundimtar të Komisionit 

Disiplinor, brenda tridhjetë (30) ditëve nga dita e kthimit të rastit për rishqyrtim, atëherë Gjykata 

Supreme vendos mbi rastin brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve. 

 

7. Vendimi i Gjykatës Supreme është përfundimtar.  

 

Neni 17 

Regjistrimi  dhe publikimi i vendimeve përfundimtare 

 

1. Vendimi  bëhet publik në faqen zyrtare të Këshillit  jo më vonë se pesëmbëdhjetë (15) ditë pasi 

vendimi të bëhet i formës së prerë. 

2. Sekretariati i Këshillit  mbanë regjistër për vendimet përfundimtare.  
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Neni 18 

Dispozitat shfuqizuese 
 

1. Me hyrje në fuqi të kësaj Rregulloreje, shfuqizohet: 

 

1.1.Rregullorja (01/2014) për Procedurën Disiplinore për Anëtarët e Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës:   

 

Neni 19 

Hyrja në fuqi 

 

Kjo rregullore hyn në fuqi në ditën e miratimit nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. 

 

 

 

Albert Zogaj, 

 

_____________________ 

Kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës 

 

         Datë:____._____.__________ 


